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EDUARD MOLNER

MarcAntoni,moltmésmilitar que
Octavi, és encara capaç d’aconse-
guir una darrera victòria després
del desastre d’Actium. Però els vai-
xells de Cleòpatra, aliada i amant,
rebutgen l’enfrontament contra
Cèsar davant les costes d’Alexan-
dria. Han rebut ordres de la reina,
que prefereix algunamena de pac-
tededarrerahora ambqui serà em-
perador, abans de sotmetre’s a la
incertesa d’una batalla comprome-
sa. Si llegim Antoni i Cleòpatra de
William Shakespeare només com
una història de passió, perdem la
seva insondable riquesa i sobretot
perdem la seva contemporaneïtat.
Són dos amants, també dos diri-
gents polítics.
Cleòpatra s’havia enamorat del

general victoriós, amode tot elMe-
diterrani oriental. No es veu a ella
mateixa continuant la relació amb
un soldat ja derrotat i vell, en un
exili, encara que sigui daurat. El
món es massa petit per a Octavi i
Antoni, només un hi pot prevaler.
Però el món només entén Antoni i
Cleòpatra al seu cim, no a la vil·la
d’una illa perduda.
En el muntatge d’Ivo van Hove

delToneelgroepd’Amsterdam,An-
toni i Cleòpatra és la tercera tra-
gèdiapresentada, desprésdeCorio-
là i Juli Cèsar. L’ordre segueix la
cronologia de la història: Coriolà
ateny la Roma que ha deixat enre-

re la monarquia, Juli Cèsar explica
les tensions polítiques que menen
a la crisi definitiva de lamateixa re-
pública i Antoni i Cleòpatra tracta
l’adveniment de l’imperi, és la tra-
gèdia que té com a escenari elmón
conegut a començamentsde la nos-
tra era, o en els nostres dies, el
món globalitzat.
No segueix, però, la cronologia

de l’escriptura, ja que en aquest
cas Coriolà seria la darrera de les
peces a representar. No hi fa res,
aquí es prioritza una lògica de re-

presentació que té a veure amb
una reflexió sobre els nostres siste-
mes polítics i la seva evolució.
Sobre l’escena, una mena de

gran hall, que podria ser perfecta-
ment la sala de conferències d’un
gran hotel. Amb sofàs de pell, pan-
talles de plasma, ordinadors con-
nectats a internet i fins i tot un bar.
El públic d’aquestes Tragèdies
romanes es lliure per seure en
aquests sofàs, prendre unbeguda o
consultar el correu electrònic dels
ordinadors mentre veu el treball

dels actors que té lloc al seu costat.
Els espectadors, doncs, es conver-
teixen en el poble romà, envaeixen
l’escenari i formen part de l’espec-
tacle. Ben bé com si fossin a les es-
cales del Capitoli, on sentien els
oradors i inclinaven les sevesprefe-
rències per un o altre.

No té sentit fer arqueologia amb
Shakespeare. Tampoc trair el seu
sentit. Ivo vanHove il·lustra les es-
cenes de les masses amb una llum
estroboscòpica i el so de dos per-
cussionistes.Marci Coriolà sembla

GrecUndels espectacles destacats del festival d’estiu barceloní és aquesta adaptació, peruna companyia
holandesa, de les ‘tragèdies romanes’ deWilliamShakespeare almóncontemporani
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Shakespeare
Tragèdies
romanes

TEATRE LLIURE
BARCELONA

Espectacle de la
companyia To-
neelgroep Amster-
dam, dirigit per
Ivo van Hove. Del
5 al 7 de juliol.
www.bcn.cat/grec

A les fotos, dos
moments de
l’espectacle
sobre les tragè-
dies romanes
de Shakespeare
que es presenta
al Festival Grec
DLJAR VERSWEYVELD
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Carp. I Matthias Pees, dramaturg
principal del Festival, afegeix: “Lid-
dell fa una feina excepcional amb
la seva pròpia vida i la seva perso-
na, no conec cap altre artista con-
temporani que se li assembli”. A
més del singular treball de repre-
sentar-se a si mateixa i fer servir la
seva vida com a matèria primera,
que la converteix en un dels pocs
que han aconseguit la mítica fusió
art-vida invocadadesdel segle pas-
sat, Liddell és un rar exemple de
creador-orquestra, perquè és auto-
ra, escenògrafa, directora i intèr-
pret principal de les seves obres.
Com la resta de peces seves,

Todo el cielo sobre la tierra està

estructurada com un poema visual
en què es fa ús de la repetició, el
collage, la intertextualitat, que in-
clou frases del seu blog/diari Au-
torretratos en una autoapropiació
d’aquesta obra paral·lela. Obra de
cambra, té tanmateix una compo-
sició simfònica i presenta alguns
leitmotiv interconnectats per res-
sonàncies i empaties, textos propis
o aliens de gran lirisme, llocs i es-
deveniments reals o ficticis, actu-
als o passats.

El Peter Pan de Liddell, un Fa-
bián Gómez de còmic, detesta com
la seva autora les mares i es dedica
a matar els caps de setmana. Com
l’original de Barrie, és arrogant i
egoista, fa de capità de la canalla
perduda a l’illa deNeverland i creu
que “morir serà una aventura
impressionant”. Wendy és doble
(Liddell-Jiménez), però el doble

dePeterPanésAndersBreivik, l’as-
sassí noruec que el 2011 va matar
més de setanta persones, majorità-
riament joves, al seu Never-more-
land d’Utoya. Tot i que s’ha sugge-
rit a Viena que a aquesta associació
encara li falten ajustos, sembla que
Liddell no es va equivocar fent-la,
ja que Kinley, psiquiatre, va basar
la síndrome de Peter Pan en la seva
feina amb delinqüents juvenils.
Xangai, i l’experiència d’amor/

odi de Liddell amb aquesta ciutat a
la qual va viatjar poc després de la
carnisseria d’Utoya, és un altre ele-
ment constitutiu de l’obra que
incorpora una minitroupe d’artis-
tes xinesos i coreans, entre els
quals una commovedora parella

septuagenària de ballarins de
carrer que va seduir Liddell aXan-
gai i la va empènyer a fer realitat la
seva fantasia xinesa de veure’ls
ballar a Europa els meravellosos
valsos del compositor coreà Cho
Young Wuk.
A Xangai comença a perfilar-se

l’Angélica Liddell suposadament
veritable i se succeeixen les confes-
sions de les seves experiències de
desesperació i solitud resoltes en
accions considerades transgres-
sores dels bons costums, en què
ser o no ser es tradueix enmastur-
bar-se o no masturbar-se o seduir
cambrers d’hotel per a còpules in-
satisfactòries i després sortir al car-
rer a plorar… “Plores i a ningú no li
fa res veure plorar una dona
blanca… tu estimes la Xina i la Xi-
na et menysprea”.
Liddell també representa gestu-

alment i vocalment en contrapunt
la misteriosa (per a l’home) jouis-
sance femenina, el plaer suprem
de “tot el cel sobre la terra”. La
part musical de valsos amb títols
d’un humor encantador desembo-
ca en el tour de force característic
d’A.L.: un explosiu monòleg visce-
ral en què, transformada en una
Erinia zigzaguejant, cremaparoxís-
ticament ambuna gestualitat verti-
ginosa, rutilant d’ira i de vida, en
una representaciód’enormevirtuo-
sisme en recrear una espontaneï-
tat en estat naixent, que en aquesta
obra se centra en una diatriba con-
tra el fals valor que es confereix a
la mare pel sol fet de ser-ho, però
que tambépassa per l’amor sexual,

el buit de les celebracions, el fàstic,
les conductes extremes pròpies i
dels altres.
“Tu et dediques a escriure, oi

Wendy? Necessites una prova que
existeixes”, li diu el policia deXan-
gai. PeròA.L. necessitamés: neces-
sita proves que existeix en la seva
totalitat, incloent-hi els aspectes
considerats foscos, impresenta-
bles: l’ombra. La seva recerca és de
desfragmentació i transparència i
sembla que parafrasegi humani ni-
hil a me alienum puto, transfor-
mant-lo en res del que existeix en
mi m’és aliè.
Comque el que compta per A.L.

no és el que s’exhibeix sinó ex-
hibir-ho tot, la seva auto-re/pre-
sentació (que es repeteix al seu
blog) dóna lloc a intrigants para-
doxes. Si els genitals que no s’han
d’ensenyar fan que la gent en vegi

símbols en una infinitat d’objectes,
en el seu cas es produeix a l’in-
versa: els genitals exhibits són un
símbol de la transparència. És en
nom d’aquesta integritat que Lid-
dell, en el doble sentit de la parau-
la, s’exposa.

Però també proposa. I la seva
proposta és summament interes-
sant. La Wendy de Barrie li cus a
Peter Pan l’ombra que ha perdut.
Liddell proposa que ens enganxem
lesnostres ombres.Algú tan subjec-
tiu com ella convida a expressar la
pròpia subjectivitat. Personalment
crec que hi ha dos aspectes del seu
treball que s’articulen ambgrans in-
terrogants sobre l’espècie humana
i la seva possible evolució, potser

utòpica, i que tenen una dimensió
particular no només des del punt
devista del teatre sinóde la psicolo-
gia, la sociologia i fins i tot l’antro-
pologia. Un és que ara que el femi-
nisme s’ha fet punta de llança i ha
aconseguit un granavençde la situ-
ació de la dona, sembla ser el mo-
ment que la dona, fins ara pensada
i descrita per homes, a més de re-
bel·lar-se comenci a revelar-se. En
aquest sentit, encara que es rebel·li,
el que realment importa a Angélica
Liddell és que es revela. El segon
aspecte es relaciona amb una altra
utopia: la d’avançar en el problema
de la violència i la destrucció de
l’home per l’home, que no endeba-
des és un tema cardinal per Lid-
dell. Crec que enganxar-se la prò-
pia ombra en lloc de projectar-la
en els altres podria ser un gra de
sorra en aquesta direcció. |

A les fotografies,
quatre instants de
l’espectacle
d’Angélica Liddell
‘Todo el cielo sobre
la tierra (El síndro-
me de Wendy)’
NURITH WAGNER-STRAUSS
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mentre escolta el patrici que li de-
mana ser transigent amb els ple-
beus.Marci es veu a si mateix per-
tanyent a un grup social escollit,
amb la missió de la direcció de la
cosa pública. Una elit que no ha de
donar explicacions a ningú sobre
la seva manera de governar. Són
les notícies de la televisió, break
news, les que ens informen de les
batalles ambels volscos, de la victò-
ria de Marci sobre Aufidi. Coriolà
és transparent, però està desfasat,
defensa una societat jeràrquica en-
front dels patricis que pretenen
una mena de paternalisme liberal,
i enfront dels plebeus que prete-
nen l’igualitarisme.
Ivo von Hove col·loca Coriolà

en una mena de debat televisiu,
d’aquests en que els tertulians es
llencen el plats pel cap. Meneni, el
seu amic patrici, el defensa dels tri-
buns de la plebs, Brutus i Sicini,
que l’increpen per voler destruir

les institucions que Roma s’ha do-
nat a si mateixa per garantir la re-
presentació del seu poble. Coriolà
ofereix seguretat, a canvi vol una
mena de dictadura dels millors. La
seguretat a canvi de la llibertat és
un debat present des de fa anys al
món occidental, i més ara quan
s’ha destapat una escolta massiva
de mòbils per part de les agències
de seguretat nord-americanes.
Shakespeare escrivia sobre Ro-

ma, però tambévolia parlar del seu
temps, de l’Anglaterra del segle
XVI. La seva valoració del poble
coma subjecte polític és la d’unho-
meque se sentmolt per damunt de
la menestralia o de la pagesia que
ocupa l’estrat més baix de la seva
societat. Però el més important és
que Shakespeare era un home am-
biciós, que aspirava, amb l’ajuda
del seu talent, a pujar escalafons a
la societat de l’època que li va tocar
de viure. Un gran coneixedor de la
condició humana, però, val a dir-
ho, no gaire demòcrata. El gran es-
tudiós de Shakespeare, Jan Kott,
ho va explicar millor que ningú,
“(a Shakespeare) el poble és no-
més lamatèria de la que està feta la
història, no el seu protagonista. El
poble pot provocar fàstic, compas-
sió o terror, però és impotent, és
una joguina en mans de qui osten-
ta el poder”.
Als nostres ulls actuals, això és

or. La desconsideració de Shakes-
peare amb el poble, és equivalent a
la dels nostres dirigents polítics ac-
tuals? Ara la massa no és ignorant,
i a més té recursos per gestionar la
seva pròpia comunicació. Però la
classe dirigent encara té la il·lusió
de controlar-ne totalment el seu
sentit polític amb la manipulació

de la informació. El Coriolà sha-
kespearià és un exemple d’aquesta
creença sobre la necessitat dels
anomenats lideratges forts, que cir-
cula avui entre la política de l’es-
tablishment i els seus intel·lectuals
orgànics.

L'art de la conspiració
Anemmés endavant en la història.
Saltem de tragèdia. Juli Cèsar.
L’obra que aborda la crisi de la re-
pública romana. Reunits en aques-
tamena de halld’hotel VIP, homes
i dones vestits de negocis escolten
Brutus, que amb la seva gorra de
visera al cap sembla arribat d’una
sessió de golf. Càssius és aquí una
dona.La instigadora. Brutus es dei-
xa convèncer. Tal vegada només
necessitava algúqueel burxés. Bru-
tus enveja la relació carismàtica de
Juli amb la seva ciutat. Roma
s’identifica amb Cèsar.
Segons expliquen alguns dels

protagonistes d’aquelles reunions,
a l’Estat espanyol dels anys noran-
ta hi va haver reunions entre polí-
tics i caps demitjans de comunica-
ció. Es veuquepreocupava a deter-
minats cercles polítics, mediàtics i
econòmics, la perpetuació enel po-
derd’un lídermassa carismàtic. In-
vencible a les urnes. L’art de la
conspiració no és un invent dels
nostres dies. Shakespeare va viure
la derrota de la conspiració del
comte d’Essex, Robert Devereux,
contra la reina Elizabeth. Va veure
la seva aclamació per les masses
com a favorit de la reina, i la seva
aclamació per lesmasses en elmo-
ment de la seva execució pública
l’any 1601. Va entendre que lamas-
sa podia seguir consignes a favor i
en contra de qualsevol tema polí-
tic, i canviar de parer ràpidament.
En funció d’allò que se li vol fer
creure, o d’allò que no vol creure.
És clar que no sempre segueix la
consigna llençada pel poder, a ve-
gades s’hi rebel·la. Com el mes de
març del 2004.
El moment culminant del Juli

Cèsar són els parlaments a la mas-
sa de Brutus i Antoni des de les es-
cales del Capitoli. A la versió d’Ivo
vanHove aquestmoment es prepa-
ra amb molta cura, com una roda
depremsamultitudinària ambcon-
nexió televisiva en directe. Antoni
guanya la partida de la comunica-
ció. Agafa el micro de la taula, seu
a terra, davant del públic, però al
seunivell. Comença aparlar dema-
nera íntima, propera, recorda Cè-
sar, no com l’amic sinó com el pa-
re. Aquella figura que donava sen-
tit a la comunitat a la que servia.
Antoni és un crac de la comunica-
ció, és l’actor insuperable que no
va saber ser Al Gore davant Bush
l’any 2000, tal com explicava Ar-
thur Miller al seu petit assaig La
política i l’art d’actuar (La Campa-
na, 2002).
Tragèdies romanes és una opor-

tunitat d’apropar-nos a Shakes-
peare tal com és útil avui, inter-
pel·lant el nostre present; no s’ho
perdin. |

AngélicaLiddell Lapresènciamultiplicadade
les sevesobres en els festivals i teatres durant tot
el 2013 confirmen la ‘conquestad’Europa’ d’aquesta
singular artista empordanesa

Wendy-Liddell
al cel d’Europa
VICTORIA SLAVUSKI

Unaatmosfera d’expectació acom-
panya l’inici del Festival de Viena.
A l’escenari, arran de terra, a les
fosques, amb prou feines es distin-
geix un promontori de terra i plan-
tes que suggereix una illa sobre la
qual pengenuns quants llangardai-
xos embalsamats. La sensació d’es-
pai metafísic, de somni o malson,
s’accentua amb el gemec del vent
sonor que arrasa escenari i platea i
evoca perill. A poc a poc la penom-
bra deixa entreveure una immòbil
figura fantasmal de blanc, amb un
vestit vagament victorià, que fi-
nalment s’anima i sacseja amb
desesperació convulsiva, repetint:
“dóndeestáwendy, dóndeestáwen-
dy, dóndestáwendy, dóndestáwen-
dy, dóndestáwendy?”

L’autora busca el seu perso-
natge central? La resposta ve
d’una seqüència de la banda so-
nora d’Esplendor a l’herba en què
s’esmenta un fragment de l’Ode on
Intimations of Immortality de
Wordsworth: “Encara que res no
ens pugui tornar l’hora d’esplen-
dor sobre l’herba, d’exaltació de la
flor, no ens afligirem, sinóque trau-
rem força del que queda enrere”.
Aquesta citació, que es repetirà,
presenta un tema principal de
Todo el cielo sobre la tierra o el sín-
drome de Wendy, l’última obra
d’Angélica Liddell que acaba de
tenir l’estrena mundial a Viena:
renúncia a créixer, la pèrdua de la

joventut, horror i repugnància per
la vellesa. L’obra esbasa en les tipo-
logies de Dan Kinley inspirades
per Peter Pan i Wendy, creats per
J.M. Barrie al primer lustre del se-
gleXX.Al llibreLa síndromedePe-
ter Pan (1983), Kinley va definir
l’home-etern nen que es nega a ser
adult i a assumir responsabilitats, i
aEl dilemadeWendy a ladona-ma-
re de la seva parella, dedicada a
controlar-la i a un autosacrifici
que té com a motor el terror de
l’abandonament.

La directora teatral sortint del
Festival, StefanieCarp, va triar pro-

duir Liddell a la seva última tem-
porada incorporant-la a un exigu
grup d’artistes que a parer seu so-
bresurten en l’escena contemporà-
nia. Això ratifica que Liddell ha
passat a ser l’enfant terrible consen-
tidadels grans festivals i teatres eu-
ropeus, fet confirmat pel Lleó de
Plata que se li atorgarà a la Biennal
de Venècia. “Després de l’èxit sen-
sacional a Avinyó, la vam convidar
el 2011 i el 2012, i quan vam veure
La Casa de la Fuerza de seguida
vam decidir coproduir una altra

Angélica Liddell
Todo el cielo
sobre la tierra
(El síndrome de
Wendy)

Es va estrenar al
maig al Festival
de Viena.
Del 6 a l’11 de
juliol es pot veure
al Festival
d’Avinyó. També
serà al Festival de
Otoño de Madrid
i al Festival d’Au-
tomne de París.
El 8 d’agost pre-
senta al Festival
de Teatre de
Venècia ‘El año
de Ricardo’.
Més informació:
miputocalendario.
blogspot.com

A dalt, una
imatge d’‘El
síndrome
de Wendy’,
estrenada
a Viena
FOTO NURITH

WAGNER-STRAUSS

Com altres peces seves,
‘Todo el cielo…’ és
un poema visual,
de repeticions, collage,
intertextualitat...

La companyia
holandesa ens presenta
Shakespeare tal com és
útil avui, interpel·lant
el nostre present

>


